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OBJETIVOS 

 

A adsorção é um instrumento de separação importante nas indústrias químicas, 

petroquímicas e farmacêuticas. Em todas as tecnologias ambientais de energia no 

futuro adsorção provavelmente será tanto uma chave ou um papel limitante. As 

duas últimas décadas têm mostrado uma explosão no desenvolvimento de novos 

materiais nanoporos: peneiras moleculares mesoporosos, zeólitos, argilas pilariza-

das, óxidos metálicos derivados do Solgel, novos materiais de carbono (peneiras 

moleculares de carbono, carbono super-activado, fibras de carbono activado, na-

notubos de carbono, nanodiamantes e grafeno). 

Este curso proporciona um conhecimento sobre absorventes comerciais e novos 

materiais. Demonstra importância da natureza porosa dos materiais, química de 

superfície nas propriedades dos adsorventes. Apresenta os princípios fundamen-

tais para a síntese de adsorventes mais importantes, assim como as suas aplica-

ções atuais e potenciais em análises químicas. O curso cobre mais adsorventes 

inorgânicos, orgânicos e materiais híbridos organo-inorgânicos. 

EMENTA Adsorventes e adsorção. A adsorção do gás e da fase líquida. Área de superfície e 

porosidade do adsorvente. O tamanho das partículas e a atividade de adsorção. 

Adsorventes inorgânicas, poliméricos e híbridos. Adsorventes à base de carbono e 

adsorventes à base de sílica. Outros adsorventes. Preparação dos adsorventes. 

Modificação da superfície. Propriedades analíticas e aplicação. 

PROGRAMA Introdução. Equilíbrio e cinética da separação. Adsorventes comerciais e sua apli-

cação. Novas adsorventes e suas aplicações no futuro. 

Considerações básicas de adsorvente. Tamanho dos poros e sua geometria.  

Seleção de adsorvente: Isotermas de equilíbrio, difusão, processos cíclicos e crité-

rios de seleção dos adsorventes. 

Adsorventes à base de carbono. Preparação e produção de. Estrutura de poros 

em carvão ativado. Os nanotubos de carbono, derivados de grafeno. 

Propriedades gerais de adsorção. Química de superfície e seus efeitos na adsor-

ção. A adsorção a partir da solução e efeitos de funcionalização da superfície. 

Sílica, MCM, e alumina ativada. Preparação e propriedades gerais. Química da 

superfície da sílica: os grupos silanois. O número de silanol. MCM-41 e semelhan-

te. A modificação química da superfície da sílica. 



 

 

Os zeólitos e peneiras moleculares. Estrutura e localização de cátiones em zeóli-

tos. Сrivos moleculares. Síntese e propriedades de crivos moleculares. 

Adsorventes não-silicioso. Argilas pilares, e resinas poliméricas. Polímeros com 

impressão molecular. Nanopartículas de metais 

Estrutura e organização molecular de camadas ligadas em sílicas quimicamente 

modificado. A base química da tecnologia de modificação de superfície da sílica e 

da alumina pelo método de estratificação molecular. 

Caracterização de adsorventes inorgânicos por meio de adsorção para o líquido - 

interface sólido. 

Extração em fase sólida. Tipos de mídia SPE. Cartucho ou formato de disco. Mé-

todo de funcionamento de velocidade. selecção solvente. 

Microextração em fase sólida. Considerações teóricas. Métodos de Análise: 

SPME-GC. Métodos de Análise: SPME-HPLC. 

AVALIAÇÃO Provas 
Média = (P1 + P2 + P3)/3 
P1,P2,P3 = Avaliações 
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